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"Halljátok ezeket a szavakat: ti a názáreti Jézust megöltétek. Isten
azonban feltámasztotta őt" (ApCsel 2,22-24).

Ezek Péter apostolnak az első pünkösd napján elhangzott sza
vai. Az Isten szó itt - mint szinte mindig a Szentírásban - az
Atyaistent jelenti: az Atyaisten támasztotta fel Jézust!

Péter pünkösdi beszédében még egyszer megismétli ugyanezt az
állítást: .Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi mindannvían tanúi
vagyunk" (2,32), és mindjárt hozzáteszi, hogy ez a feltámasztás mit
hozott magával: "Isten jobbja felmagasztalta őt, és megkapta az
Atyától a megígért Szentlelket, és kiárasztotta azt" (2,33). "Tudja meg
tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Mes
siássá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek" (2,36).

Jézus feltámasztása tehát az Atyaisten csodálatos tette. E feltá
masztás felmagasztalja Jézust az Atyaisten jobbjára, és kinyilvánítja
azt a méltóságot, amely emberként illeti mert őt: Jézus az Úr, a
felkent Üdvözítő.

Péter későbbi beszédeiben is ugyanígy beszél. Salamon csarno
kában így szól az összecsődült néphez: "Ti az élet szerzőjét meg
öltétek, de Isten feltámasztotta őt a halottak közül" (3,32). A főta

nács előtt ugyanezt mondja: "A názáreti Jézust, akit ti keresztre
feszítettetek, Isten feltámasztotta a halottak közül" (4,10). A római
Koméliusz százados házában ismét így szól: "Fára függesztve
megölték Jézust. De Isten harmadnapon feltámasztotta" (10,40).
Pál sem beszél másképpen. Így hirdeti az evangéliumot a pizidai
Antióchiában: "Jézust sírba helyezték. De Isten feltámasztotta őt a
halottak közül" (13,30). Az athéni Areopáguszon pedig így fejezi
be beszédét: "Isten egy férfit igazolt mindenki előtt, mikor feltá
masztotta a halottak közül" (17,31).

Az ősegyház meggyőződésének e kifejezésmódja nemcsak az
Apostolok Cselekedetei könyvének sajátossága, hanem már az Új
szövetségi Szentírás legrégibb iratában, a Tesszalonikiakhoz írt el
ső levelében így ír Pál: "Megtértetek Istenhez, és várjátok a
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Feltámadt
"a halottak közül"

mennyből Fiát, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül" (1,10).
Pál nagy leveleiben, a rómaiakhoz, korintusiakhoz, galatákhoz írt
levélben is ugyanezt találjuk: "Ha annak Lelke lakozik bennetek,
aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor Ö, aki feltámasz
totta Jézus Krisztust a halottak közül, életre kelti halandó testete
ket is a bennetek lakó Lelke által" (Róm 8,11). "Tudjuk, hogy aki
az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal"
(2Kor 4,14). "Pál apostol, Jézus Krisztus és az Atyaisten által, aki
feltámasztotta őt a halottak közül" (Gal 1,1). A keresztények dön
tő fontosságú hitvallása pedig, amely Pál szerint üdvösségünket
biztosítja, pontosan így szól: "Ha száddal vallod, hogy »[ézus az
Úr«, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak
közül, üdvözülsz" (Róm 10,9).

Az idézetekben gyakran fordul elő a "halottak közül" kifejezés,
a görög "ek nekrón". Több magyar bibliafordítás e szavakat a tel
jesen érthetetlen "halottaiból" szóval fordííja. Az eredetiben nincs
birtokos névmás. Az egyes magyar bibliákban található "a halál
ból" fordítás sem helyes, mert a görög szó többes számban áll. A
"nekros" szó mint főnév nem "halált", hanem "halottat" jelent. A
helyes fordítás tehát: "a halottak közül". Az akkori zsidó felfogás
szerint a halottak a seol-nak nevezett alvilági helyen tartózkod
nak. Ezek közül a halottak közül támasztja fel Isten a megölt Jé
zust. Péter beszédében utal erre: .Knsztus sem az alvilágban nem
maradt, sem teste nem látott rothadást" (2,31).

Feltámasztatott vagy feltámadt?

A fenti szentírási szövegekből nyilvánvaló, hogy a keresztény hit
leglényegéhez tartozik az az állítás, hogy az Atyaisten támasztotta
fel Jézust a halottak közül. Jézus tehát "feltámasztatott". Ezért bi
zony meglepő, hogy a Hozsanna-énekkönyvben található feltáma
dási énekekben egyetlen egyszer sem történik erről említés. Minden
ének csak azt ünnepli, hogy .Krisztus feltámadott". Igaz, a 85-ös
számú énekben egyszer előfordul az Atya neve, de csak azt vallja
meg róla, hogy "szent Fiát adta át, hogy a mennynek nyerje meg a
bűntépte lelkeket". Tehát ez a vers Jézus kereszthalálával hozza
kapcsolatba az Atyaistent, "aki úgy szerette a világot, hogy egyszü
lött Fiát adta oda" On 3,16), de arról szót sem ejt, hogy az Atyaisten
támasztotta fel Jézust a mi megigazulásunkra (Róm 4,25).

Az Atyaisten szerepének megvallása Jézus feltámadásával kap
csolatban - úgy látszik - egyenesen zavarba hozza a későbbi

korok keresztényeit, hiszen az apologetikai fejtegetésekben sok
szor hallották, hogy Jézus istenségének legnagyobb bizonyítéka
az, hogy saját erejéből támadt fel.

Látjuk tehát a problémát. Igaz ugyanis, hogy - amint később

mondani fogjuk - Jézus a maga hatalmával "veszi vissza" életét
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Un 10,17-18). De nem szabad egy pillanatra sem elfelejtenünk azt,
amit a Szentírás annyira hangoztat, hogy ti. az Atyaisten támasz
totta fel Jézust? Mi a válasz erre a problémára?

II. János Pál enciklikája

1A hivatalos magyar
fordításban soka hiba.

Új fordítást adtunk.

Hans Kessler
magyarázata

2Lexikon für Theologie
und Kirche, 3. kiadás,

Herder, 1993, I. 1187-88.

Jézus feltámadása:
szentháromságos

történés

Nagyon szépen megfogalmazott választ találunk II. János Pál pápa
Redemptor hominis kezdetű körlevelében. Így ír a pápa: "A Fiú »en
gedelmes lett a halálig« (Fil 2,8). Egészen odaad ta önmagát. Az
Atya elfogadta ezt az áldozatot, és cserébe adta sajátos atyai aján
dékát: a feltámadás általi új, örök életet. Hiszen az Atya az élet
eredeti forrása. Ö adja kezdettől fogva az életet. Ez az új élet, amely
magával hozta a keresztre feszített Krisztus testi megdicsőülését, az
emberiségnek adott új ajándék hathatós jelévé lett. Ez az ajándék
nem más, mint a Szentlélek, aki által minden Krisztussal egyesült
ember megkapja azt az isteni életet, amely az Atyában van, és ame
lyet Ö ad a Fiúnak" (RH 20). l

A pápának e tömör mondatai további magyarázatra szorulnak.
Idézzük a kiváló német teológust, Hans Kesslert, aki kissé bőveb

ben fejti ki a Krisztus feltámadásában megvalósuló szenthárornsá
gos történést: "Jézus halálakor az Atyaistenre bízta önmagát és
művét, Az Atyaisten szeretete pedig nem engedte meg, hogy Jé
zust elnyelje a halál és hogy a halál kiragadja őt az Istennel való
közösségből. A halálba hulló Jézust felfogta az Atya feltámasztó
tette, úgyhogy Jézus nem a semmibe hullott, hanem az örök élet
be. A feltámadás az Atya tette, amelyet a Szentlélek által hajt vég
re Fián, Jézuson. Isten kezébe vette és befejezte a Jézus életében
és halálában rejlő, az Istenre és az emberekre irányuló sajátos di
narnikát. Jézus feltámadása Isten végérvényes szava, amellyel ön
magát adja a világnak. A feltámadással Krisztus embersége is be
lép az Atya dicsőségébe, melyet az örök Fiú már mindig magáé
nak mondhatott.,,2

Próbáljuk még jobban megmagyarázni ezeket az igen lényeges
mondatokat. A legjobb lesz, ha mindennek a kiindulópontiával,
vagyis a Szentháromsággal kezdjük. Az élő Isten örök szeretet,
örök önátadás. Az Atyaisten léte abban áll, hogy teljes valóságát
örök végtelen szeretettel átadja, továbbadja a Fiúistennek. Az
Atya nem létezik előbb, hogy utána szeressen. hanem úgy létezik,
hogy szeret. Ez a szeretet pedig egy "másikra" irányul, a Fiúra.
Az Atya teljes önfeledtségben kiárasztja önmagát. Az Atya a sze
rető, a Fiú a szeretett és hálásan viszontszerető, a Szentlélek pe
dig kettejük szeretetkapcsolata.

A szeretet-közösségként élő Isten túlcsorduló, ingyenes jóságá
ban meg akarta osztani másokkal is életét és boldogságát. Ezért
nemcsak megteremtette a világot, hanem saját maga belép a világ
történelmébe. Az Atya küldi a Fiát: megtestesül a Fiú és emberré
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30e Tríni/a/e, 15,26,47,
Corpus chrístianorum

SOA, 528.

lesz, hiszen az embert Isten kezdettől fogva úgy teremtette, hogy
tudjon szeretni, sőt szeretetből meghalni. Ezért lehetett az Atyát
viszontszerető Fiúisten emberré.

A Fiú emberré levése értünk, emberekért történt. A szelíd és
alázatos szívű Jézus egész élete mutatja, hogy "szeretet az Isten"
(lJn 4,8). A bűneihez ragaszkodó világ emberei megölik őt, de a
rázúduló minden gonoszság közepette Jézusban csak a megbocsá
tó szeretet növekszik olyannyira, hogy ennél nagyobb szeretetet
már el sem lehet gondolni. Mikor az atyai "szeress"-parancsot kö
vetve és szeretetének csúcspontjához érve Jézus meghal, és így
"az örök Lélek által önmagát adja szeplőtelen áldozatul Istennek"
(Zsid 9,14), minden élet örök és állandó forrása, az Atyaisten a
"mindvégig, végletekig szerető" (vö. Jn 13,1) ember Jézust új,
örök élettel ajándékozza meg.

Ez az élet végső soron minden élet forrásától, az Atyaistentől

származik, a Fiúistenen keresztül a Szentlélekben árad Jézus em
berségébe és vonzza azt bele a Szentháromság élet- és szere
tetközösségébe. Így igaz az is, hogy végső soron az Atya támaszt
ja fel Jézust, válaszolva Jézus szerető, engedelmes önátadására, és
igaz az is, hogy Jézus, aki egy személy a Fiúistennel, önmaga ha
talmából támad fel. Ez utóbbi valóságot sejteti a Szentírás azzal,
hogy gyakran az "egeiró" ige visszaható igemódját használja Jé
zus feltámadásának kifejezésére (IKor 15,4.12.13.14. stb: "feltá
madt"), és egész világosan fogalmazza meg János evangéliuma,
amely szerint Jézus így szól: "Bontsátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem azt", és az evangelista hozzáteszi: ,,6
saját testének templomáról mondta ezt" Un 2,19.21). Ugyanezt
mondja a János evangélium tO. fejezetében is Jézus: "Hatalmam
van életemet odaadni, és hatalmam van újra visszavenni. Ezt a
parancsot kaptam Atyámtól" Un 10,18).

Az Atyának és Fiúnak Jézus feltámadásában játszott szerepét
hasonlóan fogalmazhatjuk meg, mint ahogy Ágoston fogalmazta
meg a Szentlélek származásában játszott szerepüket. Ö így ír:
"Mindaz, ami az Atyáé, a Fiúé is. Ezért a Fiú azt is az Atyától
kapja, hogy őtőle származik a Szentlélek. Egyedül az Atya nem
származik senkitől. Ezért a Szentlélek végső forrásként (principa
liter) az Atyától származik.") Hasonlóképpen, az egész Szenthá
romság tette Jézus feltámasztása, és ezért az ember Jézussal egy
ontológiai személyt képező Fiúistenről is helyesen mondjuk, hogy
ő támasztja fel Jézust mint embert. De minthogy a Fiúisten egész
életét, létét és éltető erejét az Atyától kapja, ezért igaz az, hogy
végső forrásként az Atya támasztja fel Jézust. Ezt mondja a fent
idézett körlevélben II. János Pál pápa is.
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Az Atya és a feltámadt Krisztus nagy ajándéka a Szentlélek

Jézus feltámadása által lesz "éltető Lélekké" (IKor 15,45), vagyis az
ő feltámadt emberségét átizzító Szentlélek rajta keresztül árad az
emberiségre. Jézus János evangéliuma szerint az utolsó vacsorán
megígéri a Szentlélek küldését, és e szavai ní;lgyon jól kifejezik azo
kat a sajátosan egybefonódó szerepeket. amelyeket az Atya és a Fiú
játszik a Szentlélek küldésében. Először azt mondja Jézus, hogy
"kérni fogom az Atyát és más Pártfogót ad nektek, az igazság lel
két" (14,16): másodszor azt mondja, hogy a Szentlelket az Atya
küldi az ő nevében (14,26); harmadszor azt mondja, hogy "a Párt
fogót, az igazság Lelkét elküldöm nektek az Atyától" (15,26); ne
gyedszer pedig, legrészletesebben így fejezi ki magát: .Jobb nektek,
ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hoz
zátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok" (16,7).

Tehát az Atya küldi a Szeritlelket a feltámadt Jézus nevében, és
ugyanakkor a feltámadt Jézus küldi a Szentlelket az Atyától. Egy
ségük elválaszthatatlan, és éppen kettejük egységébe, az isteni
szeretet-közösségbe vonz bele bennünket, embereket a Szentlélek.

Az Atyaisten szereti az életet, ő az élet barátja (Bölcs 11,27).
Ezért válaszol életadással Jézus engedelmes halálára. Jézus pedig,
"miután feltámadt a halottak közűl, már nem hal meg, s a halál
többé nem uralkodik rajta" (Róm 6,9). Istennél ő a mindig élő

közbenjárónk (Róm 8,34; Zsid 7,25), szószólónk, üdvösségforrá
sunk (Zsid 5,9) és helykészítönk az Atyánál (Jn 14,3). Ö a mi em
berségünket vezette be a végső, eszkatologikus, üdvözült állapot
ba. A világ történelme őbenne célhoz ért. Utána más üdvözítőt

nem várhatunk.
Minthogy a feltámadt Jézus mentes a tér és az idő korlátozó

erejétől, ott tud jelen lenni, ahol az Atya üdvözítő szándéka sze
rint lenni akar. Öt küldi vissza az Atya a tanítványokhoz feltá
madása után, és őt küldi, hogy velünk legyen minden nap a
világ végéig (Mt 28,20). Az Atya a Szentlelket, "a Fia Lelkét"
(Fil 4,6) küldi szívünkbe, hogy az Atya gyermekeiként az egy
szülött Fiúban ("filii in filio", GS 22) részesedjünk az isteni
életben és szeretetben. Ezt a Szentlelket a feltámadt Úr Jézus
lehelleteként kapjuk, és ezért leszünk általa "egy Lélek az Úr
ral" (IKor 6,17). Így békíti ki az Isten a világot önmagával
(2Kor 5,19), és veszi el bűnét (Jn 1,29). Így szabadulunk meg a
haláltól is. Hiszen Jézust a halottak közül feltámasztó Atyaisten
életre kelti a mi halandó testünket is a bennünk lakó lelke által
(Róm 8,11). ,,Jézus az elsőszülött a halottak közül" (Kol 1,18).
"Isten feltámasztotta az Urat, és minket is fel fog támasztani
hatalmával" (IKor 6,14).
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Jézus feltámadása Isten nagy "igen"-je a világ életére

Az Atyaisten Jézus feltámasztása által véglegesen "igent" mondott
a világra. A világ, minden bűne ellenére, nem fog végső romlásba
bukni, hanem még a nagy természet is "felszabadul a romlottság
szolgaságából Isten fiai dicsőséges szabadságára" (Róm 8,21).

Az Ómega-Krisztusba belevonzott világ végső állapotát elkép
zelni nem tudjuk. De már a mostani világ szépsége megsejteti ve
lünk annak még szebb jövőjét. Az ausztriai autóbusz balesetben
éppen tizenötödik születésnapján elhunyt fiú mondta még életé
ben: "Onnan tudom, hogy van Isten, mert minden olyan szép".
Igen, szép a világ. És ez kapcsolatban van Jézus feltámadásával
is. Egy mélyhitű japán asszony mondta nekem, amikor évekkel
ezelőtt egy tavaszi napon meglátogatott: "Ugye milyen gyönyörű

a nyiladozó levelek friss zöldje! Azért olyan szép ám, mert feltá
madt a Krisztus!"

Az Atya Jézust feltámasztó tette az egész világra kiterjedő

nagy reményünk alapja. De ugyanez a tett magán viseli az Atya
isten sajátos stílusát, amelyet Jézus egész életmódja is tanúsít. Az
Atya csendes és alázatos Isten. Nem hengerel le csodáival, nem
lövöldöz ránk nyilaival. "Az Úristen örök áldás /csíra, élet és vi
rágzás" - mondja Babits Mihály (Zsoltár gyermekhangra). Jézus
feltámadását sem rendezte meg úgy, hogy harsonák kísérték vol
na azt. Csendesen támadt fel Jézus, szinte észrevétlenül, Csak az
üres sír tanúskodott róla, hogy történelmünkön átlibbent a transz
cendens Isten. Nem Pilátusékhoz, hanem csak néhány hűséges

asszonyhoz és az ijedős tanítványokhoz "jött Jézus" (Jn 20,19),
hogy megadja nekik azt az örömet, amelyet senki tőlük el nem
vehet (Jn 16,22). Mégis kétezer éve vallják világszerte a keresz
tények ezekkel a szent asszonyokkal és tanítványokkal együtt,
hogy az Atyaisten feltámasztotta Jézust. Ez a Szentlélek ösztönzé
sére született hit és a belőle fakadó szeretet vezet el bennünket az
örök életre. Mert hiszen azért küldte el és támasztotta fel az Atya
az ő Fiát, és azért marad velünk és bennünk Jézus a világ végéig,
hogy életünk legyen és bőségben legyen (Jn 10,10).
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